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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

2013-04-08, kL 13.00- 16.30, Övergranssalen, kommunhuset,Bålsta . 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör dock ej §§ 63-65, Werner Schubert 
(S) tjänstgör §§ 63-65 . 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör . 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör dock ej §§ 63-65, Marie Nmdberg (MP) 
tjänstgör §§ 63-65 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör dock ej §§ 63-65, Anders Persson (FP) 
tjänstgör §§ 63-65 . 

Werner Schubert (S), närvarande, tjänstgör §§ 63-65 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 
Sven Svanström (Båp), närvarande dock ej §§ 63-65 
Marie Nordberg (MP), närvarande, tjänstgör §§ 63-65 
Cecilia Liden (M), ej närvarnande 
JoachimWesterlund (M), ej närvarande 
Anders Persson (FP), närvarande, tjänstgör §§ 63-65 . 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, § § 61 ~65 
Sara Johansson, exploateringsmgenjör, §§ 61-62 
Greger Garnvall, vik. planchef, §§ 63-65 
Hans Nordstedt, ·kommunsekreterare 

Fred Rydberg(KD), Lars-Göran Bromander (S), ej §§ 63-65 och Werner Schu-
bert (S), §§ 63-65 

. 2013-04-17: kommunkansliet, kommunhuset,Bålsta 

§§ 50-78 

§ 62, kl. 15.55-16.15· 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 
§ 49 Godkännanden av dagordningen 

§ 50 Infomlation 

§ 51 Redovisning av aktuella protokoll 

§ 52 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 53 Redovisning av inkomna handlingar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

§ 54 Redovisning av aktiviteter med mera, år 2012, finskt förvaltningsOlmåde 

§ 55 Årsredovisning för år 2012 för Håbo kommun sanlt förslag till ombudgetering 

§ 56 Förslag till ny politisk organisation 

§ 57 Förslag om förlängt borgensåtagande för Håbo Ridklubb 

§ 58 Beslut om yttrande över revisionsrapport - "Granskning av direktupphandlingar" 

§ 59 Förslag till yttrande över revisionsrapport - "Granskning av debitering av ramavtal" 

§ 60 Beslut om markallvisning för uppförande av ett LSS-boende 

§ 61 Förslag om ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 50:2, Bålsta tätort 

§ 62 Beslut om försäljning och exploatering av del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1, Bålsta 
tätort 

§ 63 Beslut om godkfumande av planprogram för Björnbro verksamhetsområdei Logistik Bål-
sta 

§ 64 Förslag om markförsäljning inom området Bjö111bro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2: 1 

§ 65 Beslut om srumåd för detaljplan K vruier nr 3 Logistik Bålsta 

§ 66 Redovisning av beredd motion om inrättrulde av ett demensteam, motionfu"er: Berith Sld-
öld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Allders Nilfjord (FP) 

§ 67 Redovisning av beredd motion om inrättande av E-tjänst för enklru"e bygglovshandlägg-
ning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

§ 68 Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett utomhusgym i rulslutlling 
tillmotionsspåret i Viby, Bålsta tätOli 

§ 69 Redovisning av berett medborgarförslag om att kOlllillU1l ska ta frrun en byggpolicy på 
minst passivhusstruldard vid nyproduktion av bostäder och lokaler 

I 8<,,,,,,,,, SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 70 Förslag om antagande av avfallstaxa 2013 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

§ 71 Förslag om antagande avavfallsfåreskrifter 

§ 72 Förslag om riktlinjer får Håbo kommuns styrdokument 

§ 73 Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 

§ 74 Fylhladsval och fårändring av antalet ledamöter i ungdomsrådet för läsåret 2013 

§ 75 Fyllnadsval till vissa av Mälardalsrådets utskott 

§ 76 Beslut om ny delegationsordning får avdelningen Kultur och Livsmiljö inom kommunsty-
relsens förvaltning 

§ 77 Redovisning av beredd motion om åtgärder får en bra Västerängsskola, motionärer Carina 
Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

§ 78 Investeringsmedel får åtgärder Då Västerängsskolan 



HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 60 

Information 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

Ekonomichefen informerar övergripande, utifrån föreliggande årsredovis-
ning ror år 2012 för Håbo kommun, omjämförelsetal gällande balansräk-
ning och resultaträkning ror länets övriga kommuner. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.9BO 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 51 

Redovisning av aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 201~/13 

Föreligger protokoll från kommunala pensionärsrådet, kommunala 
handikapprådet samt minnesanteckningar fhin ungdomsrådet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2013-02-2l. 
Protokoll från kommunala handikapprådet 2013-02-21 
Mimlesanteckningar från ungdomsrådet 2013-01-30 
Tjänsteskrivelse 2013-03-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar protokollen och minnesanteckningarna som delgivna. 

JUSTERARE ~ m I J6 6--1j-f<+ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.981 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 52 

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS /012/6 

Följande beslut för perioden 2010-03-23 - 2013-03-11, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
G Kommunstyrelsen/K.8-stab, perioden 2013-01-23 - 2013-02-28. 
ft Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-01-29 - 2013-02-12. 
ft Skolförvaltningen, perioden 2012-12-11 - 2013-02-27. 
ca Socialförvaltningen, perioden 2012-12-27 -2013-03-01. 
CD Bildningsförvaltningen, perioden 2013-01-23 - 2013-02-12. 

Enskilda beslut 

o Utlämnande av alhnän handling, upphandlings chef Katariina Virklrunen, 
daterad 2010-03-23. 

o Utlämnande av allmän handling, upphandlings chef Katariina Virkkunen, 
daterad 2012-10-18. 

o Utlämnande av allmän handling, upphandlings chef Katariina Virkkunen, 
daterad 2013-01-30. 

13 Utlämnande av alhnän handling, upphandlings chef Katariina Virkkunen, 
daterad 2013-01-30. 

l) Remissyttrande beträffande markupplåtelse, gatuchef Ulla Lindroth, da-
terad 2013-02-15. 

" Beslut om direktupphandling, kommundirektör Per Kjellandel", daterad 
2013-02-19. 

II Förordnande som tf förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen, 
kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-02-19 

l) Disciplinpåföljd/Vanling, förvaltningschefHans Elmehed, daterad 
2013-02-22. 

o Beslut om avslag på begäran att ta del av särskild e-post, kommunsekre-
terare Hans Nordstedt, daterad 2013-02-25. 

o Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen, kommundi-
rektör Per Kjellander, daterad 2013-02-28. 

o Pmiiellt avslag - utläInnmlde av alhnäIl handling, tf upphandlings chef 
Vipul Vithlani, daterad 2013-03-11. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.962 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 52 

Protokoll 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/6 

.. Överläggningar med Lärarnas Riksf6rbund inf6r löneöversyn 2012, 
2012-10-29. 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19. 

Besluten f6religger vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-03-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

JUSTERARE ÄI 
ffi I J;~ I-tA 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.982 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-04-08 
Sammanfattning 
Anmälillngsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in-
kOlnmit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställillng och kan studeras 
individuellt i den pärm som flnns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sammanställillng avanmälningsärenden, 2013-03-04 

- Tjänsteskrivelse 2013-03-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 

Nr 2013.983 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 54 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
patum . 
2013-04-08 

KS 2013/31 

Redovisning av aktiviteter med mera, år 2012 - finskt förvalt- . 
ningsområde 
Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan de-
cember 2011 arbetar en projektledare på heltidsbasis med att förverkliga in-
tentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i 
kOlmnunen med avseende på den sverigefinska minoritet som utgör ca 
19 %, inklusive tredje generationen, av totalbefolkningen. Minoritetens rät-
tigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kom-
munen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska samt ak-
tiva insatser för att främj a det finska språket och den fmska kulturen. Verk-
san1heten finansieras via statsbidrag. 

Föreligger en rapport över genomförda alctiviteter under år 2012. 

Noteras att rapporten kommer att muntligt redovisas i samband med kom-
munfullmäktiges sammanträde, 2013-04-22. 

Beslutsunderlag 
Rapport "Finskt förvaltningsområde Håbo kommun under 2012", date-
rad 2013-01-28 
Arbetsutskottets beslut 2013-02-19, § 45. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäk-
tige' för infonnation. 

'SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.984 



HABO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN . ;2bt3~04-08 . 

Kommunstyrelsen 

KS § 55 KS 2013/17 

Arsredovisning 2012 samt ombudgeteringar av pågående inve-. 
steringsprojekt 2012 till år 2013 
Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I la-
gen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. . 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2012, samt förslag till om-
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2013. 

Årets resultat för hela kommunkoncernen var 32,4 mkr, vilket är något bätt-
re än året innan. Av koncernens resultat fick kommunen, exklusive bolagen, 
ett resultat på 26,2 mkr, vilket var cirka 14 mkr bättre 
än budget. Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) återbetalades 
med 14,3 mkr. Exploatering och fastighetsförsäljning lämnade ett överskott 
om 6,8 mkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 12,4 mkr, 
en försäIming med cirka 10 mkr sedan 2011. Miljö- och tekniknämndens 
underskott var 9,5 mkr och skolnäInndens 5,5 mkr. Bildningsnämnden 
lämnade ett överskott om 4,0 mkr. När det gäller kommUnens mål uppfyllde 
nämnderna 20 av totalt 22 mål, det vill säga cirka 90 procent av målen. De 
två återstående målen har inte kunnat bedömas. . 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till 90,8 mkr mot budgeterade ca 114,2 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 23,4 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 23,0 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2013. 

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 84,0 mkr, utfallet blev ca 92,0 mkr. Ett underskott redovisas mot budge-
ten på ca 8,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2012 
NäInndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-03-14 
Protokollutdrag från socialnämnden, miljö- och tekniknäInnden, bild-
ningsnäInnden och skolnämnden gällande respektive nämnds godkäIl-
nande av årsredovisning för år 2012 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-0-19, § 47. 

Utskottets tillstyrker dels redovisningen och dels förslag till ombudgetel1ng-
ar. 

JUSTERARE' . ~ 

~ I~IYI tKI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr 2013.986 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 55 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013;-04-08 

KS 2013/17 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning rör år 2012, gällande kom-
munstyrelsens verksamheter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen rör år 2012 till kom-
munens revIsorer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar följande i samband med behandlingen av årsredo-
visning rör år 2012: 

IJ Fullmäktige godkänner ombudgetering på 22 969 tkr av pågående 
investeringar till år 20l3, enligt röljande: 

Kommunstyrelsen 834 tkr 
Bildningsnämnd 200 tkr 
Socialnämnd 1 540 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 20395 tkr 

JUSTERARE ~ 

Q~ I )@IY I t-H 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.986 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 56 

Förslag till ny politisk organisation 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum, 
2013-04-08 

KS 2009/96 

Kommunstyrelsen har gett kOlmnunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på förändrad politisk organisation i Håbo kommun. Förslaget 
har arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partier-
nas gruppledare i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade om föl-
jande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation ... 

· .. som underlättar måluppfyllelse 

· .. som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

· .. som är attraktiv för nya politiker 

· .. som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

· .. som ger snabb ärendehantering 

Förslaget som föreligger innebär att milj ö- och tekniknämnden och bild-
ningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsOlmåden överförs till kommunstyrel-
sen respektive skolnän1l1den. Tillståndsnämnden får en egen förvaltning. 
Socialnämnden delas i två nämnder. 

Tillfälliga beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 

Huvuddelen av organisationsförändringen genomförs den l januari 2015 
men förvaltningsorganisationens anpassning påbörjas under 2013. 

Under 2013 bör en tillfällig beredning utses av kommunfullmäktige med 
uppdraget att närmare utreda: 

Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till förtroendevalda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.987 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 56 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2009/96 

Utredningen Ny politisk organisation i Håbo kommun, 2013-03-05, ks 
hidnr 2013.604 
Utredningen Kommuner som avskaffat facknämnder, 2012-04-13, ks 
hidnr 2012.12690 
Utredningen Fullmäktigeberedningar, 2012-05-09, ks hidnr 2012.1593 
Tjänsteskrivelse 2013-03-05 
Tjänsteskrivelse 2013-02-25. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 46. 

Utskottets tillstyrker redovisat förslag med förändringen att frågan om soci-
alnämndens verksamlleter ska organiseras i en socialnämnd med ett bi-
ståndsutskott alternativt en socialnämnd och en biståndsnfunnd hänskjuts till 
fortsatt utredande. 

Kommunstyrelsens förslag tHl kommunfullmäktige 

KommmIfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer föreliggande organisationsförslag avseende 
nämnder och styrelse med införande 2015-01-01, undantaget organisa-
tion för hantering av myndighetsutövning mot enskild inom socialtjäns-
ten. 

2. Fullmäktige uppdrar åt kommmlstyrelsen att återkomma till kormnml-
fullmäktige senast i juni 2014 med förslag till reglementen och andra 
rorslag på rorändringar som bedöms nödvändiga för organisationsför-
ändringen. 

3. Fullmäktige uppdrar åt kommmlstyrelsen att genomföra förändring av 
förvaltningsorganisationen utifrån utredningens rors lag och tidplan. 

4. Fullmäktige tillsätter en tillfällig beredning bestående av gmppledama 
från varje politiskt pmii, utml ersättare med ordförmlde från den politiska 
majoriteten, med uppdraget att senast i maj 2014 återkomma till kom-
mmIfulhnäktige med förslag på: 

Antalledmnöter i närmlder och styrelser 

Införande av oppositionsråd 

Arvoden till roliroendevalda 

Organisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social verk-
samhet i fornl av utskott inom socialnärmlden eller egen nämnd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.987 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2010/5 1 

Förslag om förlängt och utökat borgensåtagande för Håbo Rid-
klubb 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 
kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet löper årsvis och har 
hitintills förnyats varje år. 

Klubben begär i skrivelse, daterat 2013-02-18 om dels förnyelse av be-
fmtlig borgensåtagandet om 100 tkr, dels att kommunens borgensåta-
gandet utökas med ytterligare 100 tkr till totalt 200 tkr. 

Anledningen till att ridklubben behöver borgensåtagandet på den befint-
liga krediten om 100 tkr är att intäkterna varierar stort över året. Det är 
av stor vikt att klubben kan använda krediten under perioder då klub-
bens kostnader är större än intäkterna. Krediten används med stor för-
siktighet. 

Motivering som klubben anför för utökning av borgensåtagandet med 
ytterligare 100 tkr är att klubben behöver köpa in nya hästar, då rid-
klubbens befintliga hästar uppnått en ålder att de behöver bytas ut. (se 
vidare brev från ridklubben). 

Ekonomiavdelningen har granskat Håbo ridklubbs verksamhets-
berättelse och bokslut för år 2012 och har inget att anmärka. 

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen avslår klubbens begäran 
om ytterligare borgensåtagande om 100 tkr, med motivering att den befmtli-
ga borgensåtagande som kommunen ingått för klubbens räkning endast är 
till för att utjämna kassaflödet och är att betrakta som kortfi'istig fmansie-
ring, den utökning som klubben begär avser fmansiering av nya hästar och 
betraktas som långfi'istig fmansiering. Ett annat skäl till att avslå klubbens 
begäran om utökning av borgensåtagande är att kommunen ska vara mycket 
restriktiv med borgensåtaganden mot verksamheter som inte ingår i koncer-
nen enligt kommunens fmanspolicy. 

Beslutsunderlag 
Skrivelsen från Håbo Ridklubb, daterad 2013-02-18 
Verksamhetsberättelsen 2012 
Tjänsteskrivelse 2013-03-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 46 
Tjänsteskrivelse 2013-03-11. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag om oförändrat borgensåta-
gande. Kompletterande infonnation ska redovisas till styrelsen, innan 
beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.988 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS ?010/51 

KOlmnunstyrelsens hantering av ärendet: 

Vid styrelsen behandling av ärendet föreligger kompletterande informa-
tion från ridklubbens ledning. Av denna framgår att om inte den utökad 
borgen beviljas, kan inte ersättningshästar införskaffas, vilket medför 
att nuvarande verksamhet måste minskas i omfattning. Vidare framgår 
att klubbens begäran om utökad borgen med 100 000 kr, gäller enbart 
under ett år. 

Förslås att ridklubben erhåller dels ett års förlängning av tidigare av 
kOlmnunen beviljad borgen med 100 000 kr och dels ytterligare borgen 
på 100 000 kr, gällande för ett år. 

Olillöstning 

Ordföranden noterar att följande två förslag till beslut föreligger: Ar-
betsutskottets förslag innebärande att nuvarande borgen på 100 000 kr 
för Håbo Ridklubb, inte förändras för år 2013. Förslag om att nuvaran-
de borgen för Håbo Ridklubb på 100 000 kr förlängs under 2013 samti-
digt som den utökas med 100 000 kr där utökningen enbart gäller för år 
2013. 

Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och finner att sty-
relsen beslutar att borgen på 100 000 kr förlängs under 2013 samtidigt 
som den utökas med 100 000 kr där utökningen enbart gäller för år 
2013. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att förlänga befmtligt borgensåtagandet för Håbo 
Ridklubbs checkkredit på 100 000 kr hos SEB för år 2013 samti-
digt som den utökas med 100000 kr till totalt 200000 kr, där utök-
ningen enbart gäller för år 2013. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
SEB, Bålsta 
Håbo Ridklubb 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 58 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 201:-'/11 

Beslut om yttrande över revisionsrapport - "Granskning av di-
rektupphandlingar" 
Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun har låtit PwC genomföra en granskning i syfte 
att kartlägga omfattningen, beslutsprocess, politisk förankring och efterlev-
nad av regelverk avseende direktupphandling. Granskningen har syftat till 
att kontrollera om det finns kunskap om kommunens regelverk för direkt-
upphandling samt efterlevnaden till lagstiftningen om direktupphandling. 

Utifrån granskningen av direktupphandling rekommenderar revisorema 
kommunstyrelsen att: 

l. Säkerställa att kOlllinunens rutin för dokunlentation av direktupp-
handlingar efterlevs. 

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av direkt-
upphandling och att ansval"et för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som 
möjligt. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i konmlunens upphandlingsverksamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 

Exempel på vad som hittills gjOlis, eller beslutats om, är framtagande aven 
ny upphandlingspolicy, påbörjad implementering av ett e-handelssystem, 
omorganisation av upphandlingsverksamheten. 

Eftersom kommunen även ingår i ett stÖlTe utvärderingsproj ekt avseende 
upphandlingsverksamhet tillsammans med tre andra kommuner och haft 
kfumedom om denna revisionsgranskning, har kommunstyrelsens förvalt-
ning valt att avvakta ytterligal"e åtgärder. Tre viktiga förfuldringsOllli'åden 
har förvaltningen redan identifierat: 

Il) Ökad samverkan med andra kommuner 
lit Utbildnings insatser 
\') Nya l'utiner 

De förslag som revisionen avger för bättre fungerande direktupphandlingar 
är helt i linje med de behov förvaltningen ser av förfuldring. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.989 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 58 

Beslutsunderlag 
Granskning av direktupphandling 
Tjänsteslaivelse 23013-02-25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/11 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 49. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att Carina Lund (M), med instämmande från Håkan Welin (FP), till-
styrker förvaltningens förslag till yttrande och ser positivt på ett genomför 
ande av redovisade åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen avger yttrandet till kommunfulhnäktiges revisorer. 

Bes I utsexpedieri ng 
Ekonomichef 
Kommul1fulhnäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 59 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/10 

Beslut om yttrande över revisionsrapport - "Granskning av debi-
tering av ramavtal" 
Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun har granskat om kommunen har en ändamåls-
enlig kontroll av ramavtalsupphandlade tjänster. Syftet har varit att kontrol-
lera i vilken utsträckning rutiner för uppföljning av upphandlade projekt 
fnms och tillämpas samt att fakturor överensstänllnermed tecknade avtal. 

Utifrån granskningsrapport rekOlmnenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att; 

l. Tillse att rutiner för uppföljning och kontroll av upphandlade avtal 
upprättas. 

Kommunstyrelsens yttrande; 

Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverksrunhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 

Exempel på vad som hittills gj orts, eller beslutats om, är framtagande aven 
ny upphandlingspolicy, påbörjad implementering av ett e-handelssystem, 
omorganisation av upphandlingsverksrunheten. 

Eftersom kommunen även ingår i ett större utvärderingsprojekt avseende 
upphandlingsverksrunhet tillsammans med tre andra kommuner och haft 
kännedom om denna revisionsgranskning, har förvaltningen valt att avvakta 
ytterligare åtgärder. Tre viktiga förändringsområden hru" förvaltningen redan 
identifierat: 

o Ökad samverkan med ruldra kOlmnuner 
EJ Utbildningsinsatser 
EJ Nya rutiner 

Konllnunstyrelsen delru" revisionens uppfattning av att det films ett stort be-
hov av att ta frruTI och kommunicera nya rutiner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-02-25 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 50. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1010 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 59 

KommUllstyrelsens behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/10 

Noteras att Carina LUlld (M), med instämmande från Håkan Welin (FP), till-
styrker forvaltningens forslag till yttrande och ser positivt på ett genomfor 
ande av redovisade åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen avger yttrandet till kommunens revisorer. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §60 

SAMMANTRÄUESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/41 

Beslut om markanvisning för uppförande av ett LSS-boende 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår att mark anvisas för uppförande av ett LSS-boende. 

Av nämndens beslut 2013-02-26, § 22, framgår bland rumat följande: 

"1 Håbo kommun fInns idag två sådana bostäder med sarrunanlagt 12lägen-
heter. Bedömningen är att det senast första halvan av år 2015 måste stå klar 
ytterligru"e en sådan gruppbostad för att svru·a upp mot behovet. Bedömning-
en av behovet grundru' sig på personkännedom om de elever som för närva-
rrulde går på särskolegyninasiet. 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra till plrul- och utvecklingsavdelningen 
att planera för detta behov. 

Det är i sammrumanget också viktigt att känna till att om man som kOlnmun 
inte inom skälig tid tillhandahåller en gruppbostad som någon är berättigad 
till så riskerar kommunen att åläggas en särskild avgift som kan variera mel-
lan tiotusen kronor och en miljon kronor." 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-02-26, § 22 
Tjänsteskrivelse 2013-03-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 51. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att uppdra till styrelsens förvaltning att utreda länlplig 
lokalisering av ett tillkOlnmande LSS-boende. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Utveckling s chef - kommunkrulsliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS ~ 61 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/34 

Förslag om ändring av detaljplan för Bålsta 60:2, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Bålsta Fastighets AB har inkommit med ansökan om planbesked för ändring 
av gällande detaljplan 205 i Bålsta. Syftetmed ändringen är att genom 
tillägg till detaljplanen medge byggrätt får bostadsändamål. Inga ändringar 
avses i övrigt göras. 

Fastigheten Bålsta 50:2 är utbyggd enligt den gällande detaljplanen (handel, 
kontor och småindustri) med ett affårs- och kontorshus och tillllörande 
gårdsbyggnad. I huvudbygganden är butikslokalerna i markplanet uthyrda 
till Autoexperten som sälj er reservdelar och tillbehör till fordon. I det övre 
planet finns kontorslokaler för uthyrning. 

På den angränsande fastigheten Bålsta 50: 1 finns ett likadant hus i vit-rosa 
prefabricerade betongelement där det övre planet innehåller bostäder. Direkt 
non om Bålsta 50:2 ligger Bålsta snickerifabrik. Verksamheten där bedri . s i 
fonn av lager och ska enligt detaljplanen (dpl281) utgöras' av handel, kontor 
och småindustri som inte stör omgivningen. Kultmmiljöprogrammet pekar 
ut Bålsta snickerifabrik som en betydelsefull länk för att förstå Bålstas äldre 
historia och en viktig del av den lokala kultunniljön. 

Planavdelningen bedömer att bostäder som komplement till kontorslokaler 
inom Bålsta 50:2 är lämpligt ur allmän plansynpunkt med utgångspunkt :5:å:n 
att tekniska egenskapskrav beträffande brandsäkerhet och skydd mot indu-
stribuller beaktas vid bygglovprövning. 

Planavdelningen tillstyrker att bostadsändamål inom fastigheten Bålsta 50:2 
prövas genom planläggning med enkelt planfårfarande som ändring genom 
tillägg till gällande detaljplan 205. 

Detaljplanen finansieras av beställaren. Beräknad ungefårlig tidpunkt för an-
tagande är våren 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktura skickas separat. 

Albnänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, k0711.1na att ändras under 
arbetets gång. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1038 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 61 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkornmen2013-02-01 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/34 

Karta över planområdet, daterad 2013-03-01 
Tjänsteskrivelse 2013-03-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 52. 

Utskottet tillstyrker att förslag till planändring, utreds. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att upprätta förslag till änd-
ring av detaljplan 205 genom tillägg med enkelt planförfarande. 

2. Styrelsellnoterar att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Utveckling s chef - konnnunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 62 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2'01'3.-04-08 

KS 2013/35 

Beslut om försäljning och exploatering av del av fastigheten 
Håbo Väppeby 6:1, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Fastigheten Håbo Väppeby 6:1 är idag, enligt befintlig detaljplan DPL 239, 
en obebyggd bostadsfastighet i stadsmiljö. 

En förfrågan och visat intresse har inkommit från bolaget Bålsta Bostäder 
AB om att vilja exploatera del av Håbo Väppeby 6:1. Ändamålet för exploa-
telingen är att bygga ca 56 nya hyresrätter. 

I samtal med Bålsta Bostäder AB så är intresset stort och de är angelägna 
om att påbölja exploateringen så snart som möjligt. 

Förvaltningen gör bedömningen att del av fastigheten Håbo Väppeby 6: 1 
forst ska styckas av genom lantmäteriforrättning och sen säljas till Bålsta 
Bostäder AB och som därefter ska påbörja exploatering av området. 

Efter gemensam forhandling har prutema kommit överens om att del av fas-
tigheten Håbo Väppeby 6:1 ska säljas for en köpeskilling av 
3580000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kruta över fastigheten del av Håbo Väppeby 6:1 
Köpeavtal for fastigheten del av Håbo Väppeby 6: 1 
Exploateringsavtal for fastigheten del av Håbo Väppeby 6:1 
Tjänsteskrivelse 2013-03-04 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 54 

Utskottet överlämmar ärendet till styrelsen, utan eget forslag till beslut och 
med uppmaningen att foreträdru'e for Bålsta Bostäder AB, medverkar i sam-
band med styrelsens behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Vid sruTImanträdet medverkru'  och , Iquity 
som är ett fastighetsutvecklingsforetag. Av informationen fi.·anlgår blruld an-
nat att bolaget bedriver fastighetsutveckling och byggnationer åt slutkund. 
Målsättningen med det aktuella projektet i Bålsta, är att uppföra 56 hyresrät-
ter med inriktning mot mindre lägenheter fordelade på lägenheter med ett, 
två och tre mm. Förvaltningen av den bebyggda fastigheten, planeras ske i 
egen regi. Byggproduktionen kommer att ske genom Bålsta Bostäder AB. 
Inflyttning berälmas ske under hösten år 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1 040 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 62 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
D<.tUm 
2013-04-08 

KS 2013/31'1 

Förslag till dels köpeavtal och dels exploateringsavtal mellan Håbo kommun 
och Bålsta Bostäder AB, redovisas. 

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan kl. 15.55-16.15, 
för enskilda överläggningar. 

Ärendet återupptas efter avslutad överläggning. Lars-Göran Bromander (S), 
Carina Lund (M), Håkan Welin (FP) och Göran Eriksson (C), yrkar bifall 
till försäljning. SjUlllle Green (Båp) yrkar avslag till försäljning. Ordföran-
den konstaterar att två förslag till beslut föreligger, nämligen dels bifall till 
försäljning och dels avslag till försäljning av del av Väppeby 6: 1 till Bålsta 
Bostäder AB. 

Ordföranden föreslår att de båda förslagen ska prövas mot varandra .. Styrel-
sen godkänner beslutsordningen. 

Efter omröstningen konstaterar ordföranden att styrelsen beslutat att rorsälja 
del av Väppeby 6: 1. Votering begärs och följande voteringsproposition fast-
ställs av styrelsen: Den som röstar för försäljning, röstar ja. Den som röstar 
för att avslå försäljning, röstar nej. Olmöstningen utfaller med tio ja-röster 
(Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Chris-

. tian Ghaemi (MP), Carina Lund (M), Bjöm Allskog (M), Fred Rydberg 
(KD), Håkan Welin (FP), Göran Eriksson (C) och Agneta Häggiund (S)). 
och med en nej-röst (SjUlllle Green (Båp)). Styrelsen beslutar därmed att 
försälja del av fastigheten. 

Emot mot försäljningsbeslutet reserverar sig SjUlllle Green (Båp) till förmån 
för eget yrkande om avslag. 

Ordföranden godkänner att Green (Båp) fogar ett yttrande till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att försälja del av fastigheten Håbo Väppeby 6: 1, 
Bålsta tätort till Bålsta Bostäder AB 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirek-
tören att påteckna köpeavtal och exploateringsavtal med tillhörande 
handlingar . 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef - kommunkansliet 

JUSTERARE ~ 

CM IR" I'fKI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

;1..013 -alf-If! I ~ 
Nr2013.1040 



Motivering till avslagsyrkande i ärende § 62 vid KS sammanträde den 8 april 2013 

Köparen Bålsta bostäder AB är ett nystartat bolag utan redovisade finansiella resurser och 
utan tidigare verksamhet, bolaget har 2013-04-05 tilldelats högsta riskklass av UC 

Utredning saknas om Bålsta bostäder AB,s koncernbolag, Nordic Light SARL med säte i 
Luxemburg, med anseende på den skattetvist i miljardklassen som skatteverket initierat. 

Ingen extern värdering av fastigheten har gjorts/redovisats i beslutsunderlagen, 
försäljningspriset uppgår till ca 50 % av den aktuella externa värdering som Bålstapartiet 
gjort. 

Då både exploateringsavtal och köpeavtal i dag lades på bordet har de politiska partierna 
inte haft mÖjlighet att ta ställning/bereda ärendet på godtagbart sätt. 

Sjunne Green 
Bålstapartiet 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2011/89 

Beslut om godkännande av planprogram för Björnbro verksam-
hetsområde/ Logistik Bålsta 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-05-18 § 61 att föreslå kommun-
styrelsen att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplanepro-
gram för Björnbro. Detta beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 108. 

Fördjupad översiktsplan (Föp) för Bålsta tätort llmehåller ett område for ut-
veckling av verksamheter, kallat Bjömbro, i tätOliens nordvästra del. Verk-
samhetsområdet ansluter till ett forslag om ny vägförbllldelse mellrul Kraft-
leden och framtida bostadsområden i Lastberget/Skörby. 

Planprogrammet syftru" till att pröva möjligheten att utveckla Olmådet för 
verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. Program-
met ska ligga till grund för kommande detaljplaner. 

Området har en areal om ca 200 ha och delas in i tre huvuddelar: A, B och 
C. Ett stort rultal fastigheter berörs. Inom Olmåde A och B är mru"ken till 
största delen kommunägd. Inom C-om1"ådet ägs mru"ken av enskilda eller fö-
retag. StölTe delen av om1"ådet består av skog och en mindre del av åker. 
Bebyggelsen är sparsam. 

Diagonalt genom området löper Mälarbrulan. Ett industrispår som är anslu-
tet till Mälarbanan utgör Olmådets östra gräns. Industrispåret och en framti-
da möjlig ny anslutnlllg till j ämvägen/industrispåret gör området potentiellt 
attraktivt för lager- och logistikverksamheter. 

Planprogrrunm.ets genomförande k0111111er att medföra betydande miljöpå-
verkan for landskapsbild/stadsbild, naturmiljö, mark och vatten och hälsa 
och säkerhet. De närmare konsekvensema kOlmner att utredas och beskrivas 
i miljökonsekvensbeskrivningru" (MKB) i de detaljplaner som efter avslutat 
progrrunskede ·ska tas fram. 

K0111111unstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 20 att sända ut plrulprogrammet 
på sanrråd enligt Plan- och bygglagen. Planprogrammet vru" ute på srumåd 
under tiden 18 febmari 2013 till och med 18 mru's 2013. Ett samrådsmöte 
ägde mm den 6 mars i k0111111unhuset. Cirka 90 personer kom till mötet och 
ställde frågor. Under srumådstiden inkom 44 yttranden vru"av 42 med syn-
punkter. De synpunkter som inkommit berör främst trafIkfrågor som blruld 
annat fordonsmängd, belastning på befIntligt vägnät, ny av/påfrui från E18, 
stönungar i fonn av buller, skyddsavstånd mellan bostäder och planerat 
verksamhetsområde, ianspråktagande av naturOlm"åde sanlt verksrunhetsom-
rådets lokalisering i Bjömbro. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1050 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

K8 § 63 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

'\82011/89 

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter under samrådsmötet 
har både kartor och text justerats och uppdaterats i detaljplaneprogrammet. 
Ett genomfört markbyte har föranlett att markägarkartan har uppdaterats till 
nuvarande förhållanden och till följd av att kvarter nr 6 har minskats i stor-
lek har övriga kartor också uppdaterats enligt den nya förutsättningen. Tex-
ten har kompletterats med information om riksintressen inom och angrän-
sande till programområdet samt områden av kommunalt intresse, att pro-
gramOlmådet planeras att försörjas med kollektivtrafIk samt sälera gång- och 
cykelvägar, att en trafIkanalys har genomförts samt tydligare information 
om fördelarna med ett verksamhetsområde i detta läge. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-19 och gjort 
bedömningen att förslaget till detaljplaneprogram utifrån de justeringar som 
gj orts efter samrådet, är utformat i överensstfumnelse med områdets förut-
sättningar och de mål för exploateringen som anges i den fördjupade över-
siktsplanen (Föp) för Bålsta tätort 2010. 

Beslutsunderlag 
Programhandling, daterad 2013-04-08 
Detaljplaneprogramkarta, daterad 2013-04-08 
Programsrumådsredogörelse; daterad 2013-04-04 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 55 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-03. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen, utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av fu'endet: 

Lars-Göran Bromander (S), Christian Ghaemi (MP) och Göran Eriksson (C) 
deltru' inte i ärendets hruldläggning och beslut. Detta med hänvisning till att 
de tre tillika är ledanlöter i styrelsen för Håbo Marknads AB. Marie Nord-
berg (MP), Fredrik Anderstedt (S) och Ander Persson (FP) tjänstgör. 

Efter avslutad föredagning och överläggning, konstaterar ordförrulden att 
endast ett förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslaget under 
proposition och fImler att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 
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HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

KS §63 KS 2011188 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att detaljplaneprogram rör Björnbro verksamhetsom-
råde/Logistik Bålsta godkänns som utgångspunkt rör kOlmnande detalj-
planeläggning inom programområdet. 

Beslutsexpediering 
Utveckling s chef - kommunk811Sliet 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013. 10S0 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/106 

Förslag om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik 
Bålsta, del av Lundby 2:1 
Bakgrund 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markområde i Bjömbro 
av for att där upp fora en lageranläggning vilken avses halltera gods via väg 
ochjämväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset önskar forvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kommunen. 

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 givit forvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan för det nu aktuella Olmådet (KS §22, KS 2012/106). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fordjupade översiktsplanen som av det de-
taljp1aneprogram vilket håller på att slutforas. 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avtal mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011/63) 

Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 2013/16) bytt till sig ytterligare 
mark inom den södra delen av Bjömbroområdet ska kommunens andel av 
kostnader och intäkter utökas. 

Avtalsupplägg 
Avtalet imlebär att Kilenkrysset AB betalar totalt 24,8 Mkr for överlåten 
mark. Av köpeskillingen går 64,7 % till kommunen och 35,3 % till Mark-
nadsbolaget. Avtalet är villkorat av att den avsedda detaljplanen (som möj-
liggör Kilenkryssets utbyggnad) vinner laga kraft senast 2014-09-30. 

Kilenlaysset skall svara för alla kostnader inom tomten, framdragande av 
industrispår mm. Bolaget skall också erlägga 24,8 Mkr till kommunen for 
täckande av områdets andel av gemensam infrastruktur inklusive alllägg-
ningsavgift for vatten och avlopp. Avtalet innebär att kommunen inte vid 
något tillfälle skall behöva finansiera investeringar med andra pengar än de 
som kommer in i form av infrastrukturersättning. 

Enligt marknadsbolagets och forvaltningens bedömning täcker infrastruk-
hu·ersättningen med god marginal de åtaganden (vägbygge, framdragande 
av vatten och avlopp mm) som erfordras för Kilenkryssets etablering. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 64 

Beslutsunderlag 

·SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/106 

Avtal om marköverlåtelse och exploatering mellan Håbo kommun, Håbo 
Marknads AB och Kilenkrysset AB 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 57 
Tjänsteskrivelse 2013-04-02. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen, utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Lars-Göran Bromander (S), Christian Ghaemi (MP) och Göran Eriksson (C) 
deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Detta med hänvisning till att 
de tre tillika är ledamöter i styrelsen för Håbo Marknads AB. Marie Nord-
berg (MP), Fredrik Anderstedt (S) och Anders Persson (FP) tjänstgör. 

Efter avslutad föredagning och överläggning, konstaterar ordföranden att 
endast ett förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslaget under 
proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner avtalet med Kilenkrysset AB och Håbo Marknads 
AB under förutsättning av att fullmäktige godkänner att markförsäljning 
i avsedd omfattning får ske inom Bjömbroområdet. 

2. Styrelsen uppdrar till kommundirektören att påteckna avtalet, vilket se-
dan kompletteras med att kommunstyrelsens ordförande, underslaift. 
Det senare efter fullmäktiges godkännande av markförsäljningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner försäljning av del av följande fastighet till Ki-
lenkrysset AB: Lundby 2: 1. 

2. Fullmäktige godkämler Håbo Marlalads AB:s försäljning av del av 
Skörby 5: l till Kilenkrysset AB. Detta under förutsättning att styrelsen 
för Håbo Marknads AB fattar nödvändiga beslut innan fullmäktige be-
handlar ärendet. 

Beslutsexpediering 
Utveckling s chef - kommunkansliet 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 65 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 201:?/106 

Beslut om samråd för detaljplan Kvarter nr 3 Logistik Bålsta 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 20l3-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Detalj-
planen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela Bjömbro verk-
samhetsområde. Planprogrammet har varit föremål för samråd. Kvarter nr 3 
är det första delområde i planprogrammet som detaljplaneläggs. 

Planområdet är beläget i norra delen av Bålsta, strax nordväst om Väster-
skogs företagspark. Planområdet omfattar delar av fastighetema Skörby 5:1, 
Lundby 1:2, 1:3 och 3:1, Brunna 1:1 och 1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614. 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet 
Bjömbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksam-
het. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m2 med tillhörande 
körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som ägs av Benders AB, för att kunna ta in full-
stora gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 

Etableringen kräver avjämning av marken med både fyll- och sprängnings-
arbeten då byggnaden och den körbara delen av tomtplatsen sanlt spårför-· 
bindelsen kräver höjdsäthling till i princip en enda plushöjd. Tomtplatsen är 
tänkt att anslutas till en första etapp aven sydlig ringled/huvudgata i Bålsta 
genom förlängning av den befmtliga Bjömängsvägen västerut. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 20l3-03-14 till detaljplanen 
har upprättats. MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att mins-
ka miljöpåverkan. Det rekommenderas bland annat att ett miljöprogram tas 
fram för hela det framtida verksamhetsområdet. 

Utformningen av detaljplanen stälnmer överens med intentionerna i den för-
djupande översiktsplanen (Föp) för Bålsta tätort 2010. I den fördjupade 
översiktsplanen är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsOlmåde 
och en ny vägförbindelse från Björnängsvägen söderut till Viby är också 
påvisad. Avgränsningen av planområdet motsvarar det område för kvarter nr 
3 inom delområde A som fImls redovisat i plal1progrannnet för Björnbro 
verksamhetsområde. 

Konnnunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet 20l3-03-19 och till-
styrker att förslag till detaljplan sänds ut på smmåd. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 65 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad april 2013 

- Planbeskrivning, daterad april 2013 
- Illustration, daterad april 2013 

Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 56 
Tjänsteskrivelsen 2013-04-03. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/106 

Utskottet beslutar att tillstyrka att utredningen utgör underlag för sam.råd. 

Styrelsens behandling av ärendet: 

Lars-Göran Bromander (S), Christian Ghaemi (MP) och Göran Eriksson (C) 
deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Detta med hänvisning till att 
de tre tillika är ledamöter i styrelsen för Håbo Marknads AB. Marie Nord-
berg (MP), Fredrik Anderstedt (S) och Anders Persson (FP) tjänstgör. 

Efter avslutad föredagning och överläggning, konstaterar ordföranden att 
endast ett förslag till beslut föreligger. Ordfciranden ställer förslaget under 
proposition och filmer att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att detaljplanen sänds ut på saIm"åd enligt plaIl- och 
bygglagens 5 kap 11 § (PBL 2010:900). 

Beslutsexpediering 
Utveckling s chef - kommunkaI1Sliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§66 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/63 

Redovisning av beredd motion om inrättande av ett demens-
team, motionärer: Berith Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas 
Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-11-06, § 82 motionen till socialnämnden för 
beredning. Motionärerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att imätta 
ett demensteam. Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden har för 
avsikt att beakta förslaget i budget för år 2014, förutsatt fullmäktiges god-
kännande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-10. 
Socialnämndens yttrande, 2013-02-26, § 31 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 58. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till socialnämnden att i samband med nämndsbud-
get för år 2014, beakta möjligheten att imätta ett demensteam inom soci-
alförvaltningen. Motionen anses dänned besvarad. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/25 

Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster för 
enklare bygglovshandläggning, motionär: Tomas Alm, Berith 
Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån kommunfulhnäktiges beslut KF 
§ 23, KS 2012/25 erhållit uppdraget att bereda motionen "inrättande av e-
tjänster för enklare bygglovshandläggning" (2012-485) från Tomas Alm och 
Berith Skiöld (FP). 

E-tjänster för plan och bygg är ett pågående utvecklingsarbete inom SKL. 
En del av det utvecklingsarbetet har varit framtagandet aven nulägesanalys 

"SKL har ett åtagande att utforma en handlingsplan för effektivare sam-
hällsbyggande med stöd av IT. I åtagandet ingår att föreslå åtgärder för en 
fortsatt utveckling aven effektive-förvaltning inom Plan och bygg. (Nulä-
gesanalys - plan och bygg. Gunnar Hamber, Sentensia 2011-11-15) 

Sentensia på uppdrag av SKL i en samlad insats på ca 170 timmar genom-
fört en nulägesanalys avseende möjligheter och hinder för en effektiv e-
förvaltning inom Plan och bygg. Analysen har utgått från ett antal hypoteser 
och frågeställningar och genomfört intervjuer med företrädare för kon1ffiu-
ner, berörda myndigheter och leverantörer. 
Kommunema uppger att man har ett analogt arbetssätt i grunden. För att ut-
veckla förvaltningen med e-tjänster bör man lyfta fram argument för varför 
man ska gå från dagens analoga arbetssätt till ett digitalt. 

Nulägesanalysen har kommit fram till 23 konkreta förslag till åtgärder, och 
saImnanfattar i en smmnaIlställning följande förslag till prioriterade åtgär-
der: 
Kommunemas kompetens att utveckla tjänster behöver stärkaso 
Insatser för praktisk samverkan behövs på lokal, regionalochO nationell 

nivå 
Konkretisering av handlingsplaner som kompletterar formulerade strategi-
ero 
SaInVerkaIl genom aktiv styming med överenskOlmnelser och fmansie-

ringO 
Aktiva satsning på infrastruktur med kommunala haIldlingsplanero 
Utforma en processbeskrivning för tolkning och tillämpning av nya PBLo 
SaIllordna av ansvar för processer, informations-struktur och -flödeO 
StaIldardisera av tenner, regler, gränssnitt och informationsflöde O 
Definiera gerriensan1ffia begrepp och metodero 
Beskrivning av PLB i en process- och infonnationsmodell O 

JUSTERARE ~ 

a~ IM'I f!q 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/25 

DefIniera gräns snitt och standardisera XML schema baserat påD regelverk, 
begrepp, information och processlflöde 
Aktiviteter som underlättar avrop ochD riktade upphandlingar 

. De slutsatser som nulägesanalysen redovisar bygger på följande utgångs-
punkter: 
Vi har en ny Plan och bygglagD 
Alla har behov av effektivisering och ökad serviceO 

Nationella och regionala initiativ driver på utvecklingen ave-tjänster. Men 
läget i 
kommunerna visar på en låg användning ave-tjänster inom Plan och bygg. 
Vi vet att inte alla kommuner klarar denD utmaningen! 

Följande utmaning har aktörerna inom Plan och bygg: 
- Vår process är analog i grunden 
- Vi är så unika, alla 290 
- Vi måste standardisera 
- IT och verksamhet tillsammans 
- PBL-processen delad på olika organisationer 
- Vad gäller för arkivering? 
- Den kommunala sektorn har inte resurser att driva utvecklingsprojekt 
- Kommunen sätter upp processen som de själva vill, leverantörer får anpas-
sa sig och systemen blir onödigt komplexa" 

Ovanstående nulägesanalys är en del av det arbete som pågår nu för att har-
monisera kommunernas planarbete och i Boverkets "Rapport 2012:2. 
REGERINGSUPPDRAG. Harmonisering av kommunernas planarbete i di-
gitalmiljö - rappOliering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev" be-
skrivs det fOlisatta arbetet. Ur rappOliens förord kan man läsa följande, 

"Den digitala utvecklingen går fort; och så gott som samtliga enskilda med-
borgare, företag och organisationer efterfrågar och ställer krav på att snabbt 
få tillgång till aktuell, tillförlitlig och förståelig information. Det fIl11ls redan 
idag en stor efterfrågan på digital och lättillgänglig information; vad gäller 
inom området jag bor i, vad gäller för den 
fastigheten jag är intresserad av att köpa, hur går det med min bygglovsan-
sökan, var fIl11ls det byggbar mark inom kommunen osv. Allt tillsynes frågor 
som borde kmma besvaras enkelt och direkt, men det krävs att förutsätt-
ningarna för dessa e-tjänster utvecldas, bland aooat genom en hannonisering 
av plan- och genomförandeprocessen och en infonnationssamverkan mellan 
sanlhällsplaneringens aktörer. 
Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandallålls via ett elektroniskt gräns-
snitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Den infornlationssamver-

JUSTERARE ~ 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/25 

kan som beskrivs i rapporten är grunden för att två eller flera orgru.llsationer 
ska kmma använda varandras information. 

Informationssamverkan kan inom offentlig förvaltning antingen styras fram 
via författningsreglering eller skapas genom avtal eller överenskommelser. 
Boverkets har på regeringens uppdrag under år 20 Il genomfört ett uppdrag 
i syfte att verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i di-
gital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planerna. 
Detta är Boverkets avrapportering av uppdraget. 
Karlskronajanuari 2012 

 
generaldirektör" 

Rapporten sammanfattar med följande uttalande, 
"För att göra det möjligt att samverka inom informationsutbytet och för att 
skapa största möjliga effektivitet i planeringsprocessen fordras att standru.·di-
serade normer för infonnationsbeskrivning och informationsutbyte tillämpas 
mellan alla medverkande parter i planeringsprocessen. " 

Detta innebär för Håbo kommun att vi bör invänta arbetet som pågår på na- . 
tione111llvå iJ.ll1an vi beslutar om på vilket sätt vi ska erbjuda e-tjänster för 
även enklare bygglovshandläggning. Vidru."e så pågår det idag inom Håbo 
kommun ett ärendehanteringsprojekt där demla fråga f1J.ll1s med i beaktan-
det. Detta san1illantaget leder till att vi bör vänta med en egen lösning i detta 
skede och därför så bör motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 
Miljö- och telmiknärJ.ll1dens yttrande 2012-10-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 23 
Kommunkansliets yttrande 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 59. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att avvakta med vad kommunen ska erbjuda för e-
tjänster. Detta med hänvisning till pågående utredningar bland 8lmat 
inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt planerat byte av 
ärendehanteringssystem. 

2. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/91 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande av ett 
utomhusgym i anslutning till motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym uppförs i anslutning 
till Vibyspåret, Bålsta tätort. 

Fullmäktige överlämnade 2012-11-12, § 118, förslaget dels till 
bildningsnämnden och dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive 
näImlds beredning 

Bildningsnämnden föreslår att förslaget ska bifallas. Miljö- och 
tekniknämnden redovisar i yttrandet bland annat att nämnden "kommer i 
arbetet med 2014 års budget föreslå att 200 tkr ansätts för att anlägga ett 
ute gym vid Vibyspåret". Nämnden föreslår att förslaget ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarrorslag 2012-10-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-l2, § 118 
Bildningsnämndes beslut 2013-02-26, § 4 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 18 
Arbetsutskottets rorslag till beslut 2013-03-19, § 60. 

Utskottet tillstyrker näIllildens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar, med hänvisning bildningsnä.1llndens och miljö-
och tekniknämndensrespektive yttranden, att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 

JUSTERARE ~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §69 

SAMMANTRÄPESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2011/139 

Redovisning av berett medborgarförslag om att kommun ska ta 
fram en bygg policy på minst passivhusstandard vid nyproduk-
tion av bostäder och lokaler 
Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige överlämnade 2011-09-26, § 99, förslaget till miljö-
och tekniknämnden för beredning. 

I förslaget uttrycks att kommun har idag ingen egen utarbetad policy som 
anger några specifika krav vid bygglov. Det regelverk som används är istäl-
let Boverkets byggregler, BBR. Förslagsställaren föreslår att berörd förvalt-
ning tar fram en byggpolicy som omfattar definierade minimikrav för ny-
byggnation av bostäder och lokaler som motsvarar energianvändningen hos 
passivhus och med sikte på nollenergihus och plushus. 

Av rniljö- och tekniknänmdens yttrande 2013-02-18, § 16, föreslås att 
kommunen avvaktar det arbete som pågår inom Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, gällande förslag om riktlinjer för energihushå1lande åtgär-
der för planering och byggande. Nämnden föreslår att fullmäktige ger 
nämnden i uppdrag att noga följa upp energismart byggande och planerande 
och att arbeta efter de riktlinjer som SKL tar fram. Nämnden föreslår att för-
slaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-07-07 
K011llnunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 99 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 16 med bilaga 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 61. 

Utskottet tillstyrker nämndens yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att uppdra till miljö och tekniknäImlden att noga 
följa upp energismart byggande och planerande och att arbeta efter de 
riktlinjer som SKL tro: fram. 

2. Fullmäktige avslår motionen. 
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Förslag om antagande av avfallstaxa 2013 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-189, § 15, fi.·amgår följande: 

"A vfallsavdehUngen har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa. Eilligt mil-
jöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan föreslås 
börja gälla från och med 1 maj 2013. 

Under 2012 genomfördes tre upphandlingar gällande avfallshanteringen i 
kommunen. De nya avtalen började gälla 2012-10-15 och medförde att de 
fasta kostnaderna och kostnaderna för insamling av avfall har ökat. En stor 
förändring är att obligatorisk utsortering av matavfall kommer att påbörjas 
under 2013. 

Taxan är uppdelad i två delar, en grundavgift och en abOlmemangsavgift. 
Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och abonnemangs avgiften de 
rörliga kostnaderna. Grundavgifterna ökar, men abonnemangs avgifterna lig-
ger kvar på ungefär den nuvarande nivån, detta beror på att den nuvarande 
taxan är konstruerad med lägre grundavgifter och aboilllemangsavgifterna 
bekostar en del av de fasta kostnaderna. Den nya taxan är till viss del 
miljöstyrande för att stimulera bättre sortering av hushållsavfallet. 

Exempel på skillnader i den nya taxan: 

Dagens taxa Ny taxa 

Ingen insamling av matavfall Obligatorisk matavfallsinsamling 

Hämtning 1 ggr/v stan- Hämtning var 14:e dag blir standard 
dard (förutom hos verksamheter och 

sommartid) 

Ingen reducering vid hem- Reducering med 300 kr/år vid hem-
kompost kompostering 

Nuvarande taxa är konstruerad med Grundavgiften ökar mycket samti-
lägre grundavgift då abonnemangs- digt som abonnemangs avgiften i 
avgiften är högre och även bekostar stort sett blir den samma. Nya taxan 
en del fasta kostnader blir mer rättvis och skälig. 

Miljöstyrande taxa, för att stimulera till sortering av tidningar och förpack-
lUngar är avgiften högre för villor och fritidshus med kärl större än 190 liter. 
Av arbetsmilj öskäl höj s avgifterna för gångavstånd något. 
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Bifogad bilaga ger en utförligare beskrivning av förändringarna i nya av-
fallstaxan. 

Nämndens beslutsunderlag 
Förslag till ny avfallstaxa 2013, mtn hidm 2013.334 

- PM, avfallstaxa Håbo kommun, daterad 2013-01-21 
Nuvarande avfallstaxa, gällande från16 juni 2008 
Tj änsteskrivelse, 2013-01-31 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkäima förslag till ny avfalls-
taxa och överlämnar taxan till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfulhnäktige att fastställa att 
den nya avfallstaxan, träder i kraft den 1 maj 2013. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-02-18, § 15 

Förslag till taxa daterad 2012-02-01, MlN hidm 2013.334 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 62. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner förslag till ny avfallstaxa (mtn hidnr 2013.334) i 
enlighet med miljö- och tekniknämndens förslag 2013-02-18, § 15. 

2. Fullmälctige beslutar att den nya avfallstaxan träder i kraft 
2013-05-01 och gäller tills vidare. Tidigare taxa upphör dänned att gäl-
la från och med 2013-04-30. 
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Förslag om antagande av avfallsföreskrifter 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 26, framgår följande: 
"Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter har reviderats med anledning av 
nytt avtal gällande kommunens avfallshämtning, införande av obligatorisk 
utsortering av matavfall och andra förändringar inom avfallsområdet. 

Kommunens avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhålhlingsord-
ning. Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på samråd och utställ-
ning. Den 4 mars 2013 upphörde utstälhlingstiden, inga synpunkter har in-
kommit. 

Miljö- och teknikförvaltningen föreslår att milj ö- och tekniknämnden god-
känner de reviderade avfallsföreskrifterna och överlämnar dessa till kom-
munfullmäktige för antagande och att gälla från och med den l:a maj 2013. 

Nämndens beslutsunderli:t~ 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-Dl 
Förslag till avfallsföreskrifter daterade 2013-01-31 
Gällande avfallsföreskrifter (Renhålhlingsordlling) 
MTN § 133, reviderade avfallsföresla.ifter, samråd 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna de föreslagna avfalls-
föreskrifterna med tillllörande bilagor. 

2. Miljö- och tekniknämnden föreslår konllnunfulhnäktige att anta före-
slagna avfallsföreskrifter med bilagor. Dessa ska gälla från l:a maj 
2013. 

3. Paragrafen justeras omedelbart." 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 26 

- Förslag till avfallsföreskrifter, 2013-01-31, mtn llidnr 2013.328. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta avfallsföreskrifter med tillhörande bilagor, 
2013-01-31mtnhidm 2013.328, i enlighet med miljö- och tekniknämn-
dens förslag 2013-01-16, § 26. 

2. Fullmäktige beslutar att föreskrifterna gäller från och med 2013-05-01 
och tills vidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-- _ .. _--------_._-_. : 

Nr 2013.1060 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 72 

,SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
D~tum; 

2013-04-08 

KS 2013/26 

Förslag till riktlinjer för Håbo kommuns styrdokument 
Sammanfattning 
Kommundirektören har uppdragit till kommunstyrelsens kansli att ldargöra 
hur många styrdokument finns antagna i Håbo kommun. I uppdraget ingick 
även att ta fram ett förslag till kommungemensamt regelverk som klargör 
hur kommunen ska arbeta med styrande dokument i framtiden. 

Kansliet har sammanställt samtliga styrdokument antagna efter 2008. Under 
2008 så genomfördes en sammanställning av kommunens styrdokument 
som har fungerat som en utgångspunkt för den nya sammanställningen. 

Kansliets sammanställning visar att kommunen har ungefär 200 antagna 
styrdokument som på olika sätt ska beaktas i kommunens övergripande pla-
nering. Sammanställningen visar också att några av kommunens styrdoku-
ment ger direkt motstridiga styrningsdirektiv, och det är svårt att veta vilka 
dokument som äger företräde över andra. Kommunen har inte heller någon 
fastslagen rutin som talar om hur lång livscykel det genomsnittliga styrdo-
kumentet ska ha. Det har inneburit att vissa styrdokument, i oförändrad 
fonn, har varit gällande i 15 år. 

Avsaknaden av ett övergripande ramverk kring styr dokumenten har fått till 
följd att nanmgivningen och innehållet i kommunens styrdokument spretar 
åt olika håll i både fonn och umehåll. I Håbo kommun är det därför svårt att 
avgöra vad som skiljer en policy från en handlingsplan; eller hur en strategi 
skiljer sig från en riktlinje. 

Kansliets förlag till riktlinje för styrdokument 
För att åtgärda denna problematik har kansliet arbetat fram ett förslag till 
kommunövergripande riktlinjer för styrdokunlent. Syftet med riktluljerna är 
att fastställa en kommungemensam definition för vad som utgör ett styrdo-
kument, att skapa en enhetlig tenninologi och struktur för de olika doku-
menten sanlt att ange beslutsnivå och uppföljningsintervall för styrdoku-
menten. 

Kansliets föreslår en dokumenthierarki och struktur enligt nedan: 

Allmän Program RiktlUlj er 

Detaljerad Plan Regler 
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Kommunens styrdokument delas in i två kategorier: Aktiverande och nor-
merande styrdokument. Med aktiverande styrdokument menas de doku-
menttyper som vill få kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 

. avser styra de Olmåden, händelser eller situationer som kommunen vill upp-
nå eller åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft. 

JUSTERARE 

Med normerande styrdokument avses de dokumenttyper som till exempel 
Idargör kommunens förhållningssätt till någonting, eller rorklarar hur en be-
fIntlig tjänst eller service ska utföras. De normerande dokumenten är till för 
att styra kommungemensmmna beteenden efter en gemensam värde grund 
och dänned också sätta gränser för det kommunala handlandet. 

De aktiverande och nonnermlde dokumentkategorierna delas sedan in i tre 
underkategorier: den översiktliga, den allmänna och den detaljerade. Det är 
viktigt understryka att modellens tyngdpunkt ligger i basen. En strategi kan 
upplevas som ett mer "statusfyllt" dokument än en plan eller ett program. 
Men samtidigt ställs det högre krav på program- och plandokument än vad 
det gör på en strategi. Där en strategi anger övergripande ideer, och inte be-
kylmar sig med praktiken, så måste en plml meddela exakt hur kommunen 
ska gå till väga i en specifIk fråga. 

På den övergripande nivån så beslutar oftast fullmäktige om dokumentens 
antagande. På underliggande nivåer kan nfumlder fatta beslut om antagmlde. 
Riktlinjerna tydliggör också möjligheten och rätten ror kOlmnunens verk-
samhetsansvariga chefer att anta mtindokument som rör utförandet av det 
som anses vara ren verkställighet. Dessa dokument ska registreras i kom-
munens ärendehanteringssystem, men behöver inte fonnellt antagas på poli-
tisk nivå. . 

Utöver detta så föreslår riktlinjerna: 

o Att giltighetstiden ror styrdokument i Håbo kOlmnun fastställs till 
fyra år, om lllte särskilda skäl för annan tidsperiod föreligger. Däref-
ter krävs en revidering och ett nytt beslut som säger att dokumentet 
fortfarmlde ska gälla. 

CD Håbo konlffiun i frmntida arbete med styrdokument ska sträva efter 
att ha ett så lågt antal aktiva styrdokument i sin författningssamling 
som möjligt 

Alla styrdokument i Håbo konlffiUll ska ha en dokUlnentansvarig. En doku-
mentansvarig ansvarm· för styrdokmnentets kOlmnUlllcering och förmlkring 
inom organisationenJverksmnheten. Den dokumentansvmiga ansvm"ar också 
för dokumentets tillgänglighet på konlffiunens hemsida. I ansvm"et ingår 
även att .hålla styrdokunlentet uppdaterat och aktuellt smnt att se till att en 
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uppföljning av dokumentet genomförs. Dokumentansvarige ansvarar också 
för att styrdokumentet registreras korrekt i diariet och att det tas bort från 
kommunens hemsida när det slutat att gälla. 

De förslagna riktlinjerna har presenterats för kommunens lednings grupp 
och godkändes där. 

Beslutsunderlag 
Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument, ks hidnr 2013.427 
Sammanställning av styrdokument i Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2013-02-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 64. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för styrdokument 
ks hidnr 2013.427, att gälla tills vidare. 
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Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy 
Sammanfattning 
År 2010 antog Håbo kommun en resepolicy (KS2010/4 nr 1010.36). Syftet 
var att få ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande inom 
tjänsten. Resepolicyn gäller både förtroendevalda och tjänstemän. 

En utvärdering av Håbo kommuns resepolicy gjordes under 2012 
(2013.187). Utvärderingen gjordes i två steg. Dels genom en uppföljning av 
nuläget där år 2011 har jämförts med 2008 och dels genom en webbenkät 
till samtliga anställda och förtroendevalda. Utvärderingen är gjord av miljö-
avdelningen inom Miljö- och teknikförvaltningen. 

Resepolicyn har under de år den har funnits delvis fungerat för att uppnå sitt 
syfte. Den anses dock vara för detalj erad och svår att tillämpa. En uppdate-
ring av resepolicyn anses därför vara nödvändig. 

Utvärderingen föreslår en bred arbetsgrupp, med representanter från varje 
förvaltning, ges i uppdrag att förbättra Håbo kommuns resepolicy. 

Beslutsunderlag 
Resepolicy för Håbo kommun. KS2010/4 nr 2010.36 
Utvärdering av Håbo kommuns resepolicy, 2013.187 
Tj änsteskrivelse 2013 -03-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-03-19, § 65. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att nu gällande resepolicy för Håbo kommun upp-
hör att gälla omedelbart. 

2. Fullmäktige uppdrar till kOlmnunstyrelsen att redovisa förslag till ny re-
sepolicy. 

3. Fullmäktige beslutar att under tid för framtagande av ny resepolicy gäll-
er följande kriteder, för alla tjänsteresor eller resor av förtroendevalda 
som betalas av Håbo kommun, att resan är 

säker 

kostnadseffektiv 

milj öanpassad 

i nämnd ordning. 
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Fyllnadsval och förändring av antalet ledamöter i ungdomsrådet 
för läsåret 2013 
Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen ska rådets medlemmar väljas vruje år och antas av 
kommunstyrelsen (KS). Syftet med ungdomsrådet är att ge en fastare struk-
tur för kommul1ikation mellan ungdomar och politik, ett komplement till 
Demokratidag och Hearing. 

Janne Sundling har avsagt sitt uppdrag som representant för Polama i Ul1g-
domsrådet. Han föreslås i stället att representera Sverigefinskt förvaltnings-
område tillsammans med Frida Lantz. Sverigefinska rådet har enligt tidigare 
beslut (KS 2012-11-26 § 187) erbjudits tre platser för ledamöter i rådet. Det 
finns idag ingen tredje aktuell kandidat att representera Sverigefinskt för-
valtningsområde. 

Frida Baarsen från Polama, Filippa Feria från Lära-skolan och Amalia Pet-
tersson från Gransäterskolan har avsagt sig uppdraget i rådet för mandatpe-
rioden 2013. Polama föreslår de två nya represental1tema Emelie Andersson 
och David Mmm. Lära-skolan föreslår de två nya representanterna Rebecka 
Wiklund och Julia Nilsson Chew. Lära-skolan föreslås två representmltplat-
ser eftersom det finns ett stort intresse hos två kandidater från Lära-skolml 
att delta i rådet. De skolor som har en representant bör erbjudas två platser i 
rådet om intresset finns eftersom rådet arbetar för ökat engagemang och del-
aktighet. 

Föreslaget ungdomsråd Ledamöter i Övriga Anmälda deltagare 2013 
rådet 

Fridegårdsgymnasiet 2 - Kristina Khouri (Kämpe), 1 vakant 
Verkstan 2 - Helena Hagert, Bromwell Rhoda Apondi 
Slotts gården 2 - Anna Droga, Mikaela Bemström 
Polama 3 - Victor Så Vascol1celos Freitas, Emelie 

Andersson, David Mrum 

Futurum 2 - Felicia Hansback, Elisaveta Tchibalil1a 
Gral1sätersko lan 2 - Lina Bjömsson, 1 vakant 
Särskolan 2 - 2 vakanta 
Västerängsskolan 2 - Victor Dänhart, Dennis Nordström 
Lära-skolan 2 - Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew 
Potel1tia 1 - Albin Storbacka 
Sverigefinska rådet 3 - Jrume Sundling, Frida Lantz, 1 vakant 
Ungdomspolitiker 2 - Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund 
Kommunalråd/ordf. 1 - Agneta Hägglund 
Stödpersoner till rådet - 3 Charlotta Bjälkebring Carlsson, Daniel 

Cralnnell, Joachim Ringwall 
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Inkomna nomineringar 
Tjänsteslaivelse 2013-03-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 201303-19, § 66. 

A1 .. betsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkrumer avsägelsen fi .. ån Frida Baarsen (Polama), Filippa 
Feria (Lru'a-skolan) och A1nalia Pettersson (Gransäterskolan). 

2. Styrelsen godkrumer Janne Sundling och Frida Lantz som representanter 
för SverigefInskt förvaltningsOlmåde i ungdomsrådet från och med 27 
feblUali 2013, gällande verksmllhetsåret 2013. 

3. Styrelsen godkrumer Emelie A1ldersson och David Mmm som represen-
tallter för Polm'na i ungdomsrådet från och med 27 mars 2013, gällande 

. verksrunhetsåret 2013. 

4. Styrelsen godkämler Rebecka Wiklund och Julia Nilsson Chew som re-
presentanter för Lära-skolan i ungdomsrådet från och med 30 januari 
2013, gällande verksrunhetsåret 2013. 

5. Styrelsen godkrumer att Lära-skolan fffi: två representmltplatser i rådet. 

6. Styrelsen beslutal' att mlta föreslaget ungdomsråd för 2013. 

Beslutsexpediering 
Ungdomssamordnare 
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Fyllnadsval till vissa av Mäladalsrådets utskott 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen utsåg 2011-02-07 representanter, att ingå i rådets utskott. 
Kompletterande val bör ske till kulturutskottet samt till näringslivs- och 
FOU -utskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 16 

- Tjänsteskrivelse 2013-03-11. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att utse röljande representa11ter att ingå i Mälardalsrå-
dets utskott: 

Kulturutskottet: Werner Schubert (S), ledamot (ersätter Thomas Lind-
ström (S)). 
Näringslivs- pch FOU-utskottet: Håkan Welin (FP), ersättare (ersätter 
Tomas Alm (FP)). 

2. Styrelsen utser en ledamot i näringslivs- och FOU-utskottet, i samband 
med ett kommande sammanträde. 

Beslutsexpediering 
Valda 
Mälardalsrådet (kopia av beslut samt adressuppgifter rör de valda) 
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Beslut om ny delegationsordning för avdelningen Kultur och 
Livsmiljö inom kommunstyrelsens förvaltning 
Sammanfattning 
Efter en överföring av kultur och fritid, exklusive musikskolan, från 
bildningsförvaltningen så måste delegationsordningen för kommunstyrelsen 
uppdateras. Detta i enlighet med fullmäktiges beslut 2013-03-25, § 6. 

En direkt överföring av bilch1ingsnämndens delegation rörande kultur och 
fritid låter sig inte göras då beslutsnivåema utökas. Likaså bör rätten att 
teckna och säga upp hyresavtal med miljö- och teknikförvaltningen, 
avseende vidareuthyn1ing av föreningslokaler, utredas imlrul detta skrivs in i 
delegationsorch1ingen. I övrigt överensstämmer förslaget med tidigare 
beslutad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Nu gällande delegationsorch1ing för kommunstyrelsen. KS2009/56, nr 
2012.2537 
Förslag till kompletterad (ny) delegationsorch1ing för kOlmnunstyrelsen 
KS 2009/56, nr 2013.939. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-25. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att under mbriken kultur och livsmiljö förs följande 
ärenden in: 

Beslut om fördelning av förel1ingsbidrag inom beslutad rrun och 
beslutat reglemente. Delegat: Kulturchef 

Beslut om fördelning av bidrag till studieorganisationer inom 
beslutad ram. Delegat: Kulturchef 

Beslut om utnämning av årets ungdomsledare. Delegat: 
Fritidskonsulent 

2. Styrelsen beslutru' att fastställa ny delegationsordning (KS 2009/56, hld 
nr 2013.939, att gälla från och med 2013-04-15 och tills vidare. 

3. Styrelsen beslutar att tidigare giltig delegationsordning upphör att gälla 
från och 2013-04-14. 

Beslutsexpediering 
Sruntliga delegater (kopia av beslut samt kopia av delegationsordningen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

dVl~~ol(-lg I ew-
Nr 2013.1069 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 77 KS 2013/46 

Redovisning av beredd motion om åtgärder för en bra Väster-
ängsskola, motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) 
och Karl-Axel Boström (M) 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2013-03-25, § 18, att överlämna motionen till kommun-
styrelsen, för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26. 

Av tjänsteskrivelsen framgår följande: Moderata samlingspartiet har in-
kommit med en motion om att kommunfullmäktige beslutar att genom en 
nybyggnation av Västerängsskola skapa en hälsosam skolbyggnad med en 
planering som är anpassad till dagens pedagogik. 

Av motionen framgår att Västerängsskola måste åtgärdas för stora byggfel. 
Motionärerna anser att det svårligen går att åtgärda alla problem genom att 
åtgärda de problem som man ser idag och anser att skolan har många stora 
fel att det aldrig kan bli riktigt bra genom att bara åtgärda det som syns. 

Vidare framgår av motionen att skolan ska anpassas till dagens behov och 
att det är viktigt att en utredning genomfors som tar hänsyn till att dagens 
Västerängsskola behöver helt ny inre arkitektur. Detta anser motionärerna 
ska noga utredas tillsammans med skolforvaltningen. 

Motionssvar 

Miljö- och teknikforvaltningen har genom en extern konsult tagit fram fel 
och brister i Västerängsskola och även tagit franl eventuella problem som 
kan uppstå i framtiden med den nuvarande konstruktionen. Utredningen har 
konstaterat nedanstående problem och milj ö- och tekniknämnden har be-
handlat frågan 2013-03-18, MIN § 27. 

o Takets konstruktion ökar risken for läckage med nivåskillnader, 
ränndalar, långa spfumvidder och konstruktionens infåstningar. 

o Ytterväggarnas nedre del, från golv och ca en meter upp, fu' påverka-
de av fukt vilket kan bero på konstruktionsfel i vägg. Gäller ca 90% 
av yttervägg. 

fl) F önsterpruiier, 81 stycken fu' uttj änta efter återkormnrulde repru'atio-
ner efter skadegörelse. 
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o Stambyte behöver göras. Avloppsstammen riskerar att haverera på 
grund av ålder. Vänneledningarna har tappat kapacitet och bör bytas 
i syfte att spara energi. 

• Gamla fuktskador efter takläckage i vissa ilmerväggar. 
lit Dagvatten från taket leds bort via inbyggda ledningar som är under-

dilnensionerade. 

Förvaltningen har på nämndens sammanträde presenterat 2 olika alternativ. 
Alternativ 2, vilket är huvudalternativ, beräknades kosta 32,7 mkr och 
nämnden föreslog att kommunfullmäktige skjuter till medel för genomfö-
rande under 3 år. Ar 2013 beräknas kostnaderna uppgå 11,0 mkr varav ca 
3,3 mkr kunde nämnden omdisponera inom ramen för investeringsbudget, 
vidare har nämnden föreslagit att 7,5 mkr anslås av kommunfullmäktige. 
För åren 2014-2015 begär nämnden att kommunfullmäktige anslår 19,0 re-
spektive 3,0 mkr för projektet. 

Ombyggnation Västerängssko1a åren 2001 -2003 
I samband med att kommunen beslutade om att genomföra konceptet skola 
2000 år 1996 investerades ca 340 mkr i ombyggnation av kommunens samt-
liga skolor. 

För Västerängssko1an påbörjades ombyggnation år 2001 och slutfördes år 
2003. Totalt så kostade illVest~ringen i ombyggnation på Västerängsskolan 
ca 83,0 mkr inklusive nybyggnation av sporthall på ca 14,5 mkr. Det bok-
förda värdet uppgick till 2,5 mkr innan ombyggnationen det vill säga år 
2001. Skolan inrymmer idag 464 elever. 

Av kommunens balansräkning framgår det att det bokförda värdet per 31 
december 2012 uppgår till 52,8 mkr, varav spOlihallen 7,2 mkr. De totala 
avskrivningarna under åren efter färdigställandet av skolan inkl. spOlihallen 
uppgår till 30,0 mkr, innebärande ca 3,0 mkr i årlig avskrivning eller vär-
deminskning. 

Merkostnaderna, åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har mi1jö- och teknikför-
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester-
ingsbudget om ca 2 200 tkr, vilket fi-amgår av tabellen nedan. 
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Utfall drift, tkr År 2010 
Snöröjning tak 84,0 
Fuktskador 3,0 

Utfall investering 
Verksamhetsanpassning 196,0 
Takåtgärder -
Summa 283,0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/46 

År 2011 
87,0 
358,0 

406,0 
290,0 
1141,0 

År 2012 
-
-

-
768,0 
768,0 

Kostnaderna åren 2010-2011 för att anpassa lokaler till skolans behov 
Under våTen 2010 utreddes behovet av ombyggnation för att skapa stÖlTe 
klassrum på Västerängsskolan. De åtgärderna som framtogs då kostnadsbe-
räknades till totalt 1 764 tIa:. Efter prioriteringar genomfördes de mest nöd-
vändiga åtgärder för 196 tIa:. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om-
byggnation ett omtag för åtgärderna med en lägre kostnad, som då beställ-
des. Kostnaden blev då 406 tIa:. 
Vid underhandskontakt med kommunens fastighetsavdelning, så är bedöm-
ningen att efter de åtgärder som är föreslagna enligt alternativ 2 och de till-
kommande arbeten som beställs av skolförvaltningen för att anpassa verk-
samheten till nu rådande förutsättningar, kommer skolan att ha välfunge-
rande lokaler. Dessutom kommer de årliga kostnaderna som belastar milj ö-
och teknikförvaltningen att minska, se tabellen ovan. 
Vidare uppskattar fastighetsavdelningen att det behövs ca 2,5 mkr för att 
anpassa lokalerna till skolans behov. Uppskattningen är gjord på inventering 
våren 2010 och tillkommande kostnader för anlitande aven arkitekt. En mer 
noggrann kalkyl på kostnaderna kommer att presenteras efter det att skol-
och miljö- och teknikförvaltningen har gjort en ny inventering på behovet av 
anpassning av lokalerna på Västerängsskolall. 

Totalt är kostnaderna för att åtgärda konstruktionsfel och anpassning av lo-
kaler till skolans behov beräknande till 35.2 mkr. Om fmansiering måste ske 
med upplånade medel kommer räntekostnaden för det nya lånet att uppgå 
till ca 1,1 mIa: vid en ränta på 3 procent. 

Nybyggnation av befintlig skola 

Motionärerna anser att eftersom det fimls så många kända problem och för-
modligen ett st0l1 antal okända problem att det är dags att inse att skolan 
helt behöver byggas om. 

JUSTERARE ~ 

Ck I R~I +-rl 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1064 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 77 

SAMMANTRÄD~SPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2013/46 

Altemativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr får en skola av motsvarande storlek som Västerängsskola. Där 
till tillkommer utrangering (direktavskrivning) av den befmtliga skolan ex-
klusive sporthall på ca 46,0 mlcr som är direkt resultatpåverkande. Kommu-
nen har även lån på motsvarande summa det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste finansieras genom nyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel kommer räntekostnaden får det nya lånet att upp-
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden får båda altemativen. 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
ing 

Befintligt bokfölt värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Räntekostnad 3 % 2436 tkr 5880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

l) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är berllknad på det nya anskaffilingsVärdet för skolan. 

Detta kOlnmer att ge stora ekonomiska konsekvenser får kommunen, då ny-
upplåning måste ske och driftkostnadema kommer att öka får kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Därtill tilll5:om-
mer kostnaden får utrangering av det bokförda värdet på den befintliga an-
läggningen vilket kommer att belasta resultaträkning. Det år den befmtliga 
anläggningen rivs. 

JUSTERARE ~ 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2013.1064 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 77 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013:-04-08 

KS 201 3/46 

Det befmtliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kommer kommunen att ha kvar om byggna-
den rivs. 

Motionssvar vad gäller skolverksamhet har inhämtas från skolförvaltningen 
och återges nedan. 

"Skolförvaltningen har fått en förfrågan från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra Västerängsskola". 

Inledningsvis vill skolförvaltningen, rent allmänt betona att nya skolor och 
förskolor anpassade för dagens pedagogik, kommer att behövas framöver i 
takt med att kommunen växer. Vår uppfattning är att nuvarande skolbygg-
nad, förutom taken, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungeran-
de skola utifrån dagens pedagogik. Jämförelser kan göras med Futurumsko-
lan där ombyggnationen blev mycket lyckad. 

Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu-
nen avseende främst förskoleomIåde är paviljonger och bör så småningom 
bytas mot mer pelmanenta lokaler. Detta gäller förutom sådana som ställs 
upp tillfälligt under ombyggnadsperioder i Skokloster och vid Västerängs-
skolan, bl a förskolepaviljonger med temporära bygglov i olika Olmåden 
runt om i kOlmnunen. En eventuell nybyggnation kommer i såfall att inne-
bära investeringskostnader den närmaste 5 - 10-årsperioden. Till detta ska 
också läggas den expansion som kommunen står inför med behov av nya 
förskolor och skolor. Dessutom bör vissa smmTe förändringar nm· det gäller 
lokalerna ske i Gröna Dalenskolan och i de delar av Futmum som inte är åt-
gärdade ske de nmmaste åren. Som beskrivs i motionen måste det i alla sko-
lor finnas såväl större klassrum för ordinarie klasser som mindre rum för ar-
bete med elever i behov av specialanpassade lösningar. 

Utifrån de behov som skolförvaltningen nämner ovan bör kOlmnunens mer 
omfattande investeringsmedelläggas utifrån ett bredare perspektiv, snarare 
än prioritering aven ny Västerängsskola." 

Sammanfattande bedö1l1l1ing 

Sammanfattningsvis mo bedölmllligen· fi:ån kommunstyrelsens förvaltning att 
den befmtliga anläggningen för Västerängsskolan behålls, men att de åtgär-
der som föreslagits av milj ö- och tekniknmmlden genomförs. 

Det som motionärerna föreslagit, att skolan ska anpassCj,s till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillsammans med skolförvaltningen ligger helt i 
linje med det som miljö- och tekniknämnden har föreslagit. BedöIIllling'en'---

JUSTERARE ~ 
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från kOlllinunstyrelsens förvaltning är att det genomförs i samband med de 
övriga åtgärder för tak etc. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Efter avslutad debatt föreslår ordföranden att motionen ska avslås. Carina 
Lund (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

De båda förslagen prövas mot varandra varefter ordföranden fI11Iler att sty-
relsen beslutar föreslå att motionen ska avslås. 

Emot beslutet reserverar sig Carina LUlld (M) och Björn Allskog (M) till 
fönnån för Lunds (M) bifallsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Motion Åtgärder för en bra Västerängsskola 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlllillunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

JUSTERARE ~ at I ~&1')-A 
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Investerings medel för åtgärder på Västerängsskolan 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har till kommunfulhlläktige anhållit om extra in-
vesteringsmedel för renovering av tak: och andra åtgärder som måste genom-
föras på skolan. Atgärdema är framtagna genom en utredning och projekte-
ring för att skapa en långsiktig lösning. 

Förvaltningen har till nämnden presenterat två olika förslag och nämnden 
har beslutat om altel1lativ 2. 

Ombyggnationen enligt altemativ 2 beräknas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period. För år 2013 beräknas kostnadel1la til111,0 mkr varav 3,2 mkr flllan-
sieras av nämnden genom omdisponering av nämndens investeringsbudget. 
Nämnden anhåller om extra medel om 7 750 tkr av kommunfulhnäktige för 
år 2013. Kostnadel1la för projektet åren 2014-2015 på 19,0 mkr respektive 
3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidare har miljö- och tekniknämnden uppdragit till förvaltningen att i sam-
råd med skolförvaltningen se över skolan lokaler och anpassa skolan till da-
gens pedagogiska behov. Enligt nämnden får budgeten för verksamhets-
anpassningar hanteras separat. 

En uppskattning av kostnader för att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mkr. 
Kommunstyrelse förvaltningens förslag är att kommunfulhnäktige beslutar 
om att ge miljö- och tekniknämnden extra investeringsanslag för detta och 
att en återrapportering sker till kommunstyrelsen efter satmåd med skolan 
och efter att ett prisförslag föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan 

- Nfullildsprotokoll Miljö- och tekniknämnden, 2013-03-18, § 27. 

KOlllinunstyrelsens behandling av ärendet 

Efter avslutad debatt föreslår ordföranden förslaget ska tillstyrkas. Carina 
Lund (M) yrkar att förslaget ska avslås. 

De båda förslagen prövas mot varatldra vat·efter ordföranden f11l1ler att sty-
relsen beslutar tillstyrka förslaget om att atlVisa investeringsmedel. 

Emot beslutet reserverat· sig Cat"ina Lund (M) och Bjöm Allskog (M) till 
förmån för Lunds (M) avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel anslås får åtgärder 
på Västerängsskölan om 7 750 tkr. 

2. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel om 2,5 mkr anslås 
får att anpassa lokaler till skolan behov. 

_ JUSTERARE ~ 
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